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A Comissão Permanente de Licitações após análise e julgamento das propostas de 
preços, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e nas disposições do 
Convite n.° 059/07 - SMA, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração, resolve proclamar 
vencedoras as empresas: 
 

�� S. JORGE C. MONTEIRO-ME: 
Anexo I: Com os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13 e 15, descritos na 
relação da conclusão dos itens ganhos por fornecedor às fls. 215, com seus 
respectivos preços e quantidades, que fazem parte integrante deste, perfazendo um 
valor total de R$ 9.507,23 (Nove mil, quinhentos e sete reais e vinte e três 
centavos). 
 

�� QUALIMAGEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA: 
Anexo I: Com os itens 01, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, descritos na 
relação da conclusão dos itens ganhos por fornecedor às fls. 216/217, com seus 
respectivos preços e quantidades, que fazem parte integrante deste, perfazendo um 
valor total de R$ 14.091,79 (Quatorze mil, noventa e um reais e setenta e nove 
centavos). 
Anexo II: Com os itens 01, 02, 03 e 04, descritos na relação da conclusão dos itens 
ganhos por fornecedor às fls. 218, com seus respectivos preços e quantidades, que 
fazem parte integrante deste, perfazendo um valor total de R$ 3.062,00 (Três mil e 
sessenta e dois reais). 
 

�� COLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME: 
Anexo I: Com o item 16, descrito na relação da conclusão dos itens ganhos por 
fornecedor às fls. 217, com seu respectivo preço e quantidade, que fazem parte 
integrante deste, perfazendo um valor total de R$ 6.877,00 (Seis mil e oitocentos e 
setenta e sete reais). 
 

Anexo I: Valor total de R$ 30.476,02 (Trinta mil, quatrocentos e setenta e seis 
reais e dois centavos); 
Anexo II: Valor total de R$ 3.062,00 (Três mil e sessenta e dois reais); 
 

Perfazendo um valor total de R$ 33.358,02 (Trinta e três mil, trezentos e 
cinqüenta e oito reais e dois centavos). 

 
Paty do Alferes, 18 de dezembro de 2007. 
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