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Processo: Extrato da Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico nº 022/21. Objeto:
Registro  de  preços  para  futura  aquisição  de  material  de  limpeza,  destinadas  à  diversas
secretarias.  Orgão:  Prefeitura  Municipal  da  Estância  Turística  de  Guaratinguetá.
Fornecedor/Valor:  GMC COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP,
Até  R$  32.642,98;  TAQUAPEL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME,  Até  R$  95.398,80;
TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, Até R$ 31.131,32;  JADSON
OLIVEIRA ROSA DO NASCIMENTO, Até R$ 20.821,60; Y.R DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI,  Até R$ 3.849,00;  WESLEY DIONE GRANJA-
ME Até R$ 77.050,00;  LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA
EIRELI,  Até  R$  23.384,60;  ZOOM  COMERCIAL  EIRELI, Até  R$  3.676,47;
CRISTIANO FERREIRA DA SILVA, Até 6.577,27; SÉRGIO LUIS DA SILVA LTDA,
Até 8.659,40;  CLIMPIM COMÉRCIO, INDÚSTRIA E RECICLAGEM EIRELI, Até
R$  830,00;  NOEMIA  SILVA  DOS  SANTOS  DE  ASSIS-ME,  Até  R$  14.327,50;
BRAVERY IND. E COM. DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, Até R$
21.351,58;  ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTO EIRELI,  Até R$ 138.320,81  e
COMERCIAL LICYTARE LTDA, Até R$ 47.796,96  Prazo: 12 meses. Data: 15/06/2021.
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Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento 

 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512–010  – Guaratinguetá–SP 
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÕES 

PREGÕES ELETRÔNICOS: 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/07/2021 as 08:30 horas 

DATA DA SESSAO: Dia 13/07/2021 as 09 horas. 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SITE: 
LICITAÇÕES-e): 880806 

 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS, VÁLVULAS, REGISTROS E 
ACESSÓRIOS DE AÇO CARBONO/FERRO FUNDIDO 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14/07/2021 as 08:30 horas 

DATA DA SESSAO: Dia 14/07/2021 as 09 horas. 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SITE: 
LICITAÇÕES-e): 880810 

 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO E ACESSÓRIOS EM PEAD OU 
PARA PEAD. 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/07/2021 as 08:30 horas 

DATA DA SESSAO: Dia 16/07/2021 as 09 horas. 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SITE: 
LICITAÇÕES-e): 880818 
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Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento 

 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512–010  – Guaratinguetá–SP 
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200 

 

 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 

DATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 20/07/2021 as 08:30 horas 

DATA DA SESSAO: Dia 20/07/2021 as 09 horas 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (SITE: 
LICITAÇÕES-e): 879951 

 

PARTICIPACAO: Os Interessados deverão estar cadastrados no sistema 

Licitações-e e atenderem as exigências do Edital. 

ACESSO AO PREGÃO ELETRÔNICO: O Edital e seus anexos podem ser 

obtidos através da internet no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, 

através de seus códigos de identificações. 

 

PREGÃO PRESENCIAL: 

PROCESSO: Pregão Presencial 004/2020 
OBJETO: Locação de caminhões, máquinas e retroescavadeira com 
motorista. 

DATA DA SESSÃO: Dia 13/07/2021 às 14 horas. 

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Sala de Reuniões da Gerência de 

Suprimentos e Licitações da SAEG, situada à Rua Xavantes, nº. 1.880, 

Jardim Aeroporto, Guaratinguetá/SP. 

Edital disponível em nossa página: www.saeg.net.br, link: Licitações. 

 

PROCESSO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO: Processo de Licitação 004/2020 
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM TUBULAÇÃO DE AÇO 
CARBONO. 
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Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento 

 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512–010  – Guaratinguetá–SP 
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200 

 

 

DATA DA SESSÃO: Dia 21/07/2021 às 14 horas. 

 

PROCESSO: Processo de Licitação 005/2020 
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADUTORA EM PEAD. 

DATA DA SESSÃO: Dia 22/07/2021 às 14 horas. 

 

LOCAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS: Sala de Reuniões da Gerência de 

Suprimentos e Licitações da SAEG, situada à Rua Xavantes, nº. 1.880, 

Jardim Aeroporto, Guaratinguetá/SP. 

Editais disponíveis em nossa página: www.saeg.net.br, link: Licitações 

CONTATO: Guilherme Cavalca – Fone: (12) 3122-7235 - e-mail: 

guilherme.santos@saeg.net.br 
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Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá 
 
 
 
 
 

AVENIDA PROF. JOÃO RODRIGUES DE ALCKMIN, 670 
TELEFAX (0**12) 3123-2510 e-mail: licitacodesg@gmail.com 

                            CEP 12517-475 – GUARATINGUETÁ – SP 
 

 
 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
 
PROCESSO Nº 021/2021 PREGÃO Nº 012/2021 REEDIÇÃO 
OBJETO: A contratação de empresa especializada para fornecimento de 
material hidráulico de infraestrutura para execução de obras na creche 
Municipal do Parque do Sol, realizadas pela CODESG, decorrentes de 
contrato firmado com a Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá.  
Data da sessão: 07/07/2021 às 9:00 horas.  
Edital disponível em: www.codesg.net.br 
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