
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 
 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

O Prefeito Municipal de São Sebastião do Alto, no uso de suas atribuições legais e de 

conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores, resolve homologar a decisão da Comissão de Licitação, referente ao Processo 

Licitatório: 

Modalidade: Pregão Presencial nº 02/2017 Licitação nº 02/2017 
 

Tipo: menor preço–por item 
 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES 

LABORATORIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO 
 

Firmas Vencedoras: 
 

 JOSÉ GERALDO LEITE DA SILVA MEI, com o item 5, com o valor total de R$23.680,00( vinte e três mil 

seiscentos e oitenta reais); 

 MARIA DA GLÓRIA PETINATE GRACIANO MEI, com os itens 06, 10 e 14, com o valor total de 

R$88.077,76 ( oitenta e oito mil setenta e sete reais e setenta e seis centavos);  

 RANDREY GUALBERTO DE TOLEDO PIZA MEI, com o item 4, com o valor total de R$ 18.800,00( dezoito 

mil oitocentos reais);  

 RJ TRANSPORTE TARDIM DAFLON MEI, com o item 18, com o valor total de R$ 36.704,00 (trinta e seis 

mil setecentos e quatro reais);  

 ROBERTA ALVES DA SILVA MEI, com os itens 01 e 12, com o valor total de R$37.888,00 (trinta e sete mil 

oitocentos e oitenta e oito reais);  

 SANDRA JARDIM ME com o item 08, com o valor total de R$38.184,00(trinta e oito mil cento e oitenta e 

quatro reais);  

 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA ROSA MEI, com os itens 02, 03, 09, 13 e 16, com o valor total 

de R$104.252,68 (cento e quatro mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos);  

 VALONENSE TRANSP. ESCOLAR E FRETAMENTO LTDA-ME, com os itens 07 e 11, com o valor total de 

R$75.480,00 (setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais)  

 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES ME com os itens 15 e 17, com o valor total de R$74.740,00 

(setenta e quatro mil setecentos e quarenta reais) 

 
 

Publicado no: Mural da Prefeitura. 
 

Local: São Sebastião do Alto, 14 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Carlos Otavio da Silva Rodrigues 

Prefeito 

 


