
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021: Aquisição de pneus novos, com no máximo 01 (um) 

ano de fabricação na data da entrega, para uso nos veículos da Autarquia. O SAEMA - Serviço de 

Água e Esgoto do Município de Araras, torna público para conhecimento dos interessados, que o Sr. 

Alexandre Faggion Castagna, Presidente Executivo, HOMOLOGA a presente licitação às empresas 

Raimundo & Santos Comércio de Pneus Ltda., CNPJ nº 20.745.991/0001-49, vencedora do Lote nº 01 no 

valor total de R$ 11.910,40 (onze mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos); Benício Pneus Eireli, 

CNPJ nº 39.535.062/0001-33, vencedora do Lote nº 02 no valor total de R$ 27.299,52 (vinte e sete mil, 

duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos);  Raimundo & Santos Comércio de Pneus 

Ltda., CNPJ nº 20.745.991/0001-49, vencedora do Lote nº 03 no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e 

novecentos reais);  Autoluk – Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda., CNPJ nº 20.063.556/0001-34, 

vencedora do Lote nº 04 no valor total de R$ 7.945,76 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos); Benício Pneus Eireli, CNPJ nº 39.535.062/0001-33 , vencedora do Lote nº 05 no 

valor total de R$ 5.990,00 (cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais); Comércio de Pneus Oennning 

Ltda ME, CNPJ nº 03.725.261/0001-67, vencedora do Lote nº 06 no valor total de R$ 19.898,88 

(dezenove mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos); Benefício Pneus Eireli, CNPJ 

nº 39.535.062/0001-33 , vencedora do Lote nº 07 no valor total de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais); Pneu Bom Eireli, CNPJ nº 21.609.270/0001-74, vencedora do Lote nº 08 no valor total 

de R$ 17.0000 (dezessete mil reais); Pneu Bom Eireli, CNPJ nº 21.609.270/0001-74, vencedora do Lote 

nº 09 no valor total de R$ 12.999,96 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis 

centavos); Autoluk – Comércio de Pneumáticos e peças Ltda, CNPJ nº 20.063.556/0001-34 , vencedora 

do Lote nº 10 no valor total de R$ 21.519,92 (vinte e um mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e 

dois centavos); Raimundo & Santos Comércio de Pneus Ltda., CNPJ nº 20.745.991/0001-49, vencedora 

do Lote nº 11 no valor total de R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais); Pneu Bom Eireli, 

CNPJ nº 21.609.270/0001-74 , vencedora do Lote nº 12 no valor total de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e 

duzentos reais); Benício Pneus Eireli, CNPJ nº 39.535.062/0001-33, vencedora do Lote nº 13 no valor 

total de R$ 16.840,00 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais); Benício Pneus Eireli, CNPJ nº 

39.535.062/0001-33, vencedora do Lote nº 14 no valor total de R$ 36.870,00 (trinta e seis mil, 

oitocentos e senta reais); Raimundo & Santos Comércio de Pneus Ltda., CNPJ nº 20.745.991/0001-49, 

vencedora do Lote nº 15 no valor total de R$ 12.499,98 (doze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e 

noventa e oito centavos).   



 

Araras, 25 de agosto de 2021. 

 

Alexandre Faggion Castagna 

Presidente Executivo 

 

 

Vanessa Maria Rubini Gallina 

Chefe da Divisão de Compras e Licitações  

 

 
 
 


