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Laje

Licitações

PROTOCOLO Nº 3371/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0424/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020/SRP

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A Pregoeira e a equipe de apoio, após análise e julgamento da proposta de preço e da documentação de
habilitação, em conformidade com a Lei Federal 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e
nas disposições do Edital da modalidade Pregão Presencial visando o fornecimento de material de
expediente, para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Laje, Estado da Bahia,
conforme edital e seus anexos. A Pregoeira e a equipe de apoio declaram vencedoras as Empresas:
D.N.PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.780.254/0001-84, para os seguintes lotes:
LOTE 01: R$ 45.491,04 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos);
LOTE 03 R$ 23.810,46 (vinte e três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos);
LOTE 04 R$ 31.080,60 (trinta e um mil, oitenta reais e sessenta centavos);
LOTE 06 R$ 46.664,20 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos);
LOTE 07 R$ 15.546,04 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos);
LOTE 08 R$ 40.922,20 (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos);
LOTE 12 R$ 45.469,67 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos);
LOTE 13 R$ 2.839,20 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
LOTE 14 R$ 3.497,97 (três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos);
LOTE 16 R$ 113.384,04 (cento e treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)
LOTE 17 R$ 2.219,87 (dois mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos).
WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.990.524/0001-81, para o seguinte
lote:
LOTE 02: R$ 1.835,46 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
LOTE 05: R$ 14.889,78 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos);
LOTE 09 R$ 12.488,18 ( doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos);
LOTE 10: R$ 20.500,00 ( vinte mil e quinhentos reais);
LOTE 11: R$ 15.352,92 (quinze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)
LOTE 15: R$ 251.220,14 (duzentos e cinquenta um mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos);
LOTE 18 R$ 2.565,55 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
LOTE 19: R$ 15.709,94 (quinze mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos)
Atenciosamente,
Laje -Ba, 28 de Abril de 2020
LUINE DA PAIXÃO AROUCA MACHADO - Pregoeira
MANUELA MENDES DOS SANTOS – Membro
RAYRA VERENA GALVÃO SILVA – Membro
JACIRA REIS DOS SANTOS - Membro
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PROTOCOLO Nº 3371/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0424/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2020/SRP
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE LAJE, ESTADO DA BAHIA.
HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJE, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao
Processo Administrativo em epígrafe correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 SRP, bem como lastreada no
PARECER JURÍDICO, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa ou judicial quanto à regularidade do processo,
HOMOLOGA o resultado da presente licitação o objeto para as empresas: D.N.PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, inscrita
no CNPJ sob nº 14.780.254/0001-84, para os seguintes lotes:
LOTE 01: R$ 45.491,04 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos);
LOTE 03 R$ 23.810,46 (vinte e três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e seis centavos);
LOTE 04 R$ 31.080,60 (trinta e um mil, oitenta reais e sessenta centavos);
LOTE 06 R$ 46.664,20 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos);
LOTE 07 R$ 15.546,04 (quinze mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quatro centavos);
LOTE 08 R$ 40.922,20 (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e vinte centavos);
LOTE 12 R$ 45.469,67 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos);
LOTE 13 R$ 2.839,20 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
LOTE 14 R$ 3.497,97 (três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos);
LOTE 16 R$ 113.384,04 (cento e treze mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos)
LOTE 17 R$ 2.219,87 (dois mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos).
WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.990.524/0001-81, para o seguinte lote:
LOTE 02: R$ 1.835,46 (um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos);
LOTE 05: R$ 14.889,78 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos);
LOTE 09 R$ 12.488,18 ( doze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e dezoito centavos);
LOTE 10: R$ 20.500,00 ( vinte mil e quinhentos reais);
LOTE 11: R$ 15.352,92 (quinze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)
LOTE 15: R$ 251.220,14 (duzentos e cinquenta um mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos);
LOTE 18 R$ 2.565,55 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);
LOTE 19: R$ 15.709,94 (quinze mil, setecentos e nove reais e noventa e quatro centavos)
Fica convocado o adjudicatário do objeto desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal,
para assinar o contrato, no prazo de até 02 (dois) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93.”
Laje, 28 de Abril de 2020.
Kledson Duarte Mota
Prefeito Municipal
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