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EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019 

 

Processo nº 6353/2018 

 

 Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO, referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019, Processo nº 6353/2018 que trata da 

“Aquisição de material pedagógico e de expediente a ser utilizado para 

manutenção do Ensino da Rede Municipal durante o ano letivo de 2019”, 

HOMOLOGO o resultado declarando vencedoras as Empresas DUOLIMP 

COMÉRCIO LTDA ofertou o menor lance para fornecer os itens, sendo o valor 

total de R$ 15.924,11 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais e onze 

centavos), a Empresa GOLDEN RIO COMERCIAL EIRELI ofertou o menor lance 

para fornecer os itens, sendo o valor total de R$ 11.098,98 (onze mil e noventa e 

oito reais e noventa e oito centavos), a Empresa CANAÃ DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME  ofertou o menor lance para fornecer os itens, sendo o valor total de 

R$ 11.211,80 (onze mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos),  a Empresa 

BMG DISTRIBUIDORA LTDA - ME ofertou o menor lance para fornecer os itens, 

sendo o valor total de R$ 45.223,88 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e 

três reais e oitenta e oito centavos), a Empresa VOGAS MAGAZINE LTDA - 

ME   ofertou o menor lance para fornecer os itens, sendo o valor total de R$ 

6.608,29 (seis mil, seiscentos e oito reais e vinte e vinte e nove centavos), a 

Empresa N F A COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA - ME   ofertou o menor lance para fornecer os itens, sendo o valor total de 

R$ 929,40 (novecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), a Empresa 

IKE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP   ofertou o menor lance 

para fornecer os itens, sendo o valor total de R$ 3.191,20 (três mil, cento e 

noventa e um reais e vinte centavos), a Empresa MADIPRAL DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA   ofertou o menor lance para fornecer os 

itens, sendo o valor total de R$ 65.498,95 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e 

noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), a Empresa CARVAS 

MATERIAL CIRURGICO E DENTAL LTDA   ofertou o menor lance para fornecer 

os itens, sendo o valor total de R$ 2.330,63 (dois mil, trezentos e trinta reais e 

sessenta e três centavos) e a Empresa TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA  ofertou o menor lance para fornecer os itens, sendo o valor total de R$ 

13.706,25 (treze mil, setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos),  

conforme mapa de apuração, totalizando o valor das 10 (dez) empresas em R$ 
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175.723,49 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e 

quarenta e nove centavos). 

 

Bom Jardim/RJ, em 16 de abril de 2019. 

 

 

 

ANTONIO CLARET GONÇALVES FIGUEIRA 

PREFEITO 

 

 


