SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET N.º 066/2021
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E ESPORTES
PROCESSO Nº 2021/27000/01.295
>>PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO
E SUSTENTÁVEL – PDRIS<<
A Pregoeira da Superintendência de Compras e Central de Licitações, designada
pela Portaria/SEFAZ/GABSEC n.º 923, de 26 de novembro de 2021, torna público o
resultado do

Pregão supracitado, objetivando

a aquisição de

material

permanente (ar condicionado, bebedouro, refrigerador, etc.), que teve como
vencedora as empresas: VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS
ELETRICOS LTDA, nos itens 01 e 02, no valor de R$ 511.505,00 (quinhentos e onze
mil, quinhentos e cinco reais), ROBERTA REGINA GLÓRIA DA SILVA – ME, nos itens
03, 04 e 05, no valor de R$ 758.687,25, (setecentos e cinquenta e oito mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), POWER COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA – ME, nos itens 07, 12 e 17, no valor de R$
171.843,32 (cento e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta e
dois centavos), DISTRIBUIDORA W F EIRELI – ME, nos itens 08, 11 e 15, no valor de R$
88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), ARGOS LTDA – EPP, nos itens 06, 09
e 10, no valor de R$ 37.280,31, trinta e sete mil, duzentos e oitenta reais e trinta e
um reais) e DIRCEU LONGO & CIA LTDA – EPP, no item 16, no valor de R$ 8.049,88
(oito mil quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
VALOR TOTAL ADJUDICADO: R$ 1.575.865,76 (um milhão, quinhentos e setenta e
cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos). O
resultado completo encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br e
www.sgl.to.gov.br.
Palmas, 21 de novembro de 2021.
(assinado digitalmente)
MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Pregoeira

