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ATA DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS PROPOSTAS REFERENTE AO
CONVITE DE PREÇOS Nº 08/2017.
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e três do mês de março do ano de
dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Prefeitura do Município de Tanabi, reuniu-se a
Comissão Municipal de Licitações, sob presidência do Sr. Benedito Vieira de Souza,
estando presentes os membros Sr. Jefferson Lemes e Davi de Gois, para o ato de abertura
e encerramento dos envelopes referentes ao Convite de Preços nº 08/2017, dispondo
sobre a Aquisição de até 5.500 (cinco mil e quinhentos) ovos de páscoa de chocolate ao
leite de 160g, com barra de chocolate ao leite, destinados aos alunos do município de
Tanabi – SP. Aberta a reunião foram apresentadas as seguintes propostas:
A empresa ROSELI AP. POJATI TANABI ME apresentou para o fornecimento
dos ovos de pascoa proposta no valor global de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos
reais). Condições de pagamento: O pagamento será efetuado no dia 10 (dez) de abril,
após a entrega dos ovos de páscoa, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal.
Validade da proposta: mínima de 90 (noventa dias). Prazo de entrega: Os ovos deverão
ser entregues até dia 07 de abril de 2017. Local da entrega: Na sede da Prefeitura do
Município de Tanabi, localizada na Rua Dr. Cunha Junior, nº 242, Centro – Tanabi/SP, ou
em local indicado pela Administração.
A empresa FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA apresentou para o
fornecimento dos ovos de pascoa proposta no valor global de R$ 60.940,00 (sessenta
mil, novecentos e quarenta reais). Condições de pagamento: O pagamento será
efetuado no dia 10 (dez) de abril, após a entrega dos ovos de páscoa, mediante a
emissão da respectiva Nota Fiscal. Validade da proposta: mínima de 90 (noventa dias).
Prazo de entrega: Os ovos deverão ser entregues até dia 07 de abril de 2017. Local da
entrega: Na sede da Prefeitura do Município de Tanabi, localizada na Rua Dr. Cunha
Junior, nº 242, Centro – Tanabi/SP, ou em local indicado pela Administração.
A empresa MERCEARIA PONCE & NAVAS LTDA ME apresentou para o
fornecimento dos ovos de pascoa proposta no valor global de R$ 61.325,00 (sessenta e
um mil, trezentos e vinte e cinco reais). Condições de pagamento: O pagamento será
efetuado no dia 10 (dez) de abril, após a entrega dos ovos de páscoa, mediante a
emissão da respectiva Nota Fiscal. Validade da proposta: mínima de 90 (noventa dias).
Prazo de entrega: Os ovos deverão ser entregues até dia 07 de abril de 2017. Local da
entrega: Na sede da Prefeitura do Município de Tanabi, localizada na Rua Dr. Cunha
Junior, nº 242, Centro – Tanabi/SP, ou em local indicado pela Administração.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente, que após lida e achada
conforme, vai por todos assinados.
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