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Candeias

Homologações

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2020 – COPEL
PROCESSO N.º 0336/2020

O Secretario Municipal Interino de Cultura e Turismo de Candeias no uso de suas atribuições legais,
HOMOLOGA o parecer da Pregoeira, que adjudicou o PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2020, tendo
como objeto a ELABORAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS
PARADIDÁTICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROFESSORA DALILA BAPTISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E
TURISMO, cujo certame teve como vencedora as empresas: EXITO DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE LIVROS LTDA, pelo seguinte valor global para os lotes: lote 01 R$65.568,20
(sessenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte centavos); lote 02 R$8.768,50 (oito
mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); lote 03 R$6.799,30 (seis mil,
setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos);lote 05 R$28.388,90 (vinte e oito mil, trezentos
e oitenta e oito reais e noventa centavos); lote 06 R$3.043,70 (três mil, quarenta e três reais e
setenta centavos); lote 07 R$590,30 (quinhentos e noventa reais e trinta centavos); lote 08
R$200,00 (duzentos reais); lote 09 R$2.870,00 (dois mil, oitocentos e setenta reais); lote 10
R$2.215,00 (dois mil, duzentos e quinze reais); lote 11 R$6.874,50 (seis mil, oitocentos e setenta
e quatro reais e cinquenta centavos); lote 12 R$907,60 (novecentos e sete reais e sessenta
centavos); lote 15 R$2.661,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos); lote
17 R$11.292,60 (onze mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta centavos); lote 20
R$12.212,30 (doze mil, duzentos e doze reais e trinta centavos); lote 21 R$53.081,60 (cinquenta e
três mil, oitenta e um reais e sessenta centavos); lote 22 R$21.060,00 (vinte e um mil reais);
LIVRARIA GP LTDA, pelo seguinte valor global para os lotes: lote 04 R$5.040,20 (cinco mil,
quarenta reais e vinte centavos); lote 13 R$919,40 (novecentos e dezenove reais e quarenta
centavos); lote 14 R$5.215,30 (cinco mil, duzentos e quinze reais e trinta centavos); lote 16
R$3.275,60 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos); e a empresa REIS &
SANTOS GESTÃO E APOIO LTDA, pelo seguinte valor global para os lotes: lote 18 R$22.385,00
(vinte e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais); lote 19 R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais)
e lote 23 R$55.039,60 (cinquenta e cinco mil, trinta e nove reais e sessenta centavos). Data da
Homologação: 24/07/2020. Cássio Vinicius Figueredo Bordoni – Secretário Municipal
Interino de Cultura e Turismo.
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