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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
• Comunicado Pregão Presencial 0013/2015 - Objeto: Aquisição de 

material de construção para atender as necessidades das escolas da rede 
municipal de ensino, que após ato convocatório para apresentação das 
planilhas de custo, restou desclassificada a proposta da empresa Joinville 
Comercio De Materiais De Construção E Serviços Ltda Me, para o lote I, 
por apresentar planilha divergente com o quanto solicitado pelo Pregoeiro. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

CNPJ Nº. 13.927.827/0001-97 

COMUNICADO 

 

O Município de Simões Filho torna público aos interessados do 
Pregão Presencial 0013/2015, cujo objeto é Aquisição de material 
de construção para atender as necessidades das escolas da rede 
municipal de ensino, que após ato convocatório para apresentação 
das planilhas de custo, restou desclassificada a proposta da 
empresa JOINVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA ME, para o lote I, por apresentar planilha divergente com o 
quanto solicitado pelo Pregoeiro. Ato continuo, resta convocada 
a empresa SUZARTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME, segunda colocada, 
para apresentação da planilha de custo referente ao lote, dentro 
do prazo de 2 (dois) dias úteis.  

Luiz Henrique S. Santos 

Pregoeiro 

Licitações
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