
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00017/2021 
 

Às 09:34 horas do dia 29 de setembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00017/2021, referente ao
Processo nº 95020/2021, o pregoeiro, Sr(a) JACQUELINE SILVA CAMPOS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Caderno
Descrição Complementar: Kit de material escolar contendo: • (02 Und.) Apontador com depósito. • (02 Und.)
Borracha escolar: macia e flexível;altura de 3 cm; largura de 2 cm; espessura de 0,5 cm;capaz de remover o grafite
sem borrar ou manchar o papel. • (04 Und.) Caderno brochurão 80 folhas:3 possibilidades de capas e contracapas
flexíveis;80 folhas e tamanho de 200 x 275 mm (20 x 27,5 cm);papel offset branco com pauta, cabeçalho e rodapé. •
(01 Und.) Caderno de desenho: 3 possibilidades de capas e contracapas flexíveis;96 folhas isentas de impressão de
papel offset branco e tamanho de 275 x 200 mm (27,5 x 20 cm);espiral de arame com dobra nas pontas. • (01 Und.)
Calculadora de bolso 8 dígitos: visor LCD; calcula raiz quadrada e porcentagem, além das 4 operações básicas;
funciona a pilha, além de energia solar;acompanha a pilha. • (01 Cx) Canetinha hidrográfica (12 cores): caixa
contendo 12 unidades em cores diferentes (cores obrigatórias: preto, vermelho, amarelo, marrom, dois tons de azul
e dois tons de verde); ponta porosa; selo do INMETRO; todas as canetas deverão apresentar comprimento de escrita
mínimo de 600 m;com validade de, no mínimo, 12 (doze) meses contados a partir d
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 814 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 50.012,1600 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 3,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ALFA PAPELARIA EIRELI , pelo melhor lance de R$ 59.503,4000 , com valor negociado a R$
5.012,1600 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 29/09/2021
09:34:55

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALFA PAPELARIA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.878.675/0001-48, Melhor lance: R$ 59.503,4000, Valor Negociado: R$ 5.012,1600

Fim do documento


