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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO P. 007/2020
Considerando a realização do procedimento
licitatório, que tem por objeto: Aquisição de
Expediente para atender as demandas do
Fundo Municipal de Educação do Município de
Taguatinga - TO. Observando ainda o
encerramento dos feitos em relação às
atribuições precípuas da CPL, tornamos
público para conhecimento dos interessados o
resultado
a
seguir:
Empresa
SUPERMERCADO SOUZA & VICTOR LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 19.740.853/0001-98,
com o menor valor apresentado para os itens
04, 07 ,08 ,10 ,11 ,13 ,14 ,15 ,17 ,19 ,21 ,23
,25 ,26 ,27 ,29 ,30 ,31, ,34 ,36 ,38 ,40 ,41 ,42
,44 ,46 ,48,50 ,52 ,,54 ,56 ,58 ,60 ,61, 64 ,66
,68 ,70 ,72 ,74,76 ,78, 80 ,82 ,84 ,86 ,88 ,90
,92 ,94, ,96, 98 ,100, ,102, ,104 ,106 ,108 ,110
,112 ,114 ,116 ,118, ,120 ,122 ,124 ,126,,128
,130 ,132 ,134 ,136 ,138 ,140 ,142 ,144 ,146
,148 , 150 ,152 ,154 ,156 ,157 ,158 ,159 ,163
,164 ,166 ,167 ,168 ,169 ,170, 172 ,174 ,175
,177
,180
,182,
183,
,184
,185,
188,189,193,194 perfazendo o valor de R$
363.691,40 (trezentos e sessenta e três mil
seiscentos e noventa e um reais e quarenta
centavos)
e a Empresa
GARCIA
COMERCIAL LTDA, Inscrita no CNPJ
05.259.115/0001-19, com o menor valor
apresentado para os itens 01, 02, 03, 05, 06,
09, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 37,
39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 62, 63,
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87,
89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107,
109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 123, 125,
127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143,
145, 147, 149, 151, 153, 155, 160, 161, 162,
165, 171, 173, 176, 178, 179, 181, 186, 187,
190, 191, 192. perfazendo o valor de R$
191.509,30 (cento e noventa e um mil
quinhentos e nove reais e trinta centavos).
Onde
declaramos
as
mesmas
como
vencedoras do processo em referência.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
RESULTADO DO PREGÃO P. 010/2020

Considerando a realização do procedimento
licitatório, que tem por objeto: Aquisição de
material de gênero alimentício (Cesta Básica)
para atender as demandas do Fundo Municipal
de Assistência Social do Município de
Taguatinga - TO. Observando ainda o
encerramento dos feitos em relação às
atribuições precípuas da CPL, tornamos
público para conhecimento dos interessados o
resultado
a
seguir:
Empresa
SUPERMERCADO SOUZA & VICTOR LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 19.740.853/0001-98,
com o menor valor apresentado para o único
item, perfazendo o valor de R$ 134.000,00
(cento e trinta e quatro mil reais). Onde
declaramos a mesmas como vencedoras do
processo em referência.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DO PREGÃO P. 011/2020

Considerando a realização do procedimento
licitatório, que tem por objeto: Aquisição de
material de Expediente para atender as
demandas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Taguatinga - TO. Observando
ainda o encerramento dos feitos em relação às
atribuições precípuas da CPL, tornamos
público para conhecimento dos interessados o
resultado
a
seguir:
Empresa
SUPERMERCADO SOUZA & VICTOR LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 19.740.853/0001-98,
com o menor valor apresentado para o todos
os itens, perfazendo o valor de R$ 227.062,79
(duzentos e vinte e sete mil sessenta e dois
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reais e setenta nove centavos). Onde
declaramos a mesmas como vencedoras do
processo em referência.
RESULTADO DO PREGÃO P. 012/2020

Considerando a realização do procedimento
licitatório, que tem por objeto: Aquisição de
material de limpeza e higiene para atender as
demandas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Taguatinga - TO. Observando
ainda o encerramento dos feitos em relação às
atribuições precípuas da CPL, tornamos
público para conhecimento dos interessados o
resultado
a
seguir:
Empresa
SUPERMERCADO SOUZA & VICTOR LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 19.740.853/0001-98,
com o menor valor apresentado para os itens
02, 03 ,04 ,09 ,13 ,14 ,20 ,21 ,25 ,29 ,34 ,35
,39 ,41 ,43 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50 ,53 ,54 ,56
perfazendo o valor de R$ 237.622,25
(duzentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte
e dois reais e vinte e cinco centavos) e a
Empresa
SAMILA RAIZA FONSECA
VALENTE, Inscrita no CNPJ 35.532.598/000144, com o menor valor apresentado para os
itens 01, 05, 06 ,07 ,08 ,10 ,11 ,12, 15 ,16 ,17,
18, 19 ,22 ,23 ,24 ,26 ,27 ,28 ,30 ,31 ,32 ,33
,36 ,37 ,38 ,40 ,42 ,44 ,46, 51 ,52 ,55 ,57 ,58
,59 perfazendo o valor de R$ 113.047,78
(cento e treze mil quarenta e sete reais e
setenta e oito centavos). Onde declaramos as
mesmas como vencedoras do processo em
referência.
RESULTADO DO PREGÃO P. 013/2020

Considerando a realização do procedimento
licitatório, que tem por objeto: Aquisição de

Gêneros Alimentícios para atender as
demandas do Fundo Municipal de Saúde do
Município de Taguatinga - TO. Observando
ainda o encerramento dos feitos em relação às
atribuições precípuas da CPL, tornamos
público para conhecimento dos interessados o
resultado
a
seguir:
Empresa
SUPERMERCADO SOUZA & VICTOR LTDA
- ME, Inscrita no CNPJ n° 19.740.853/0001-98,
com o menor valor apresentado para os itens
01,02 ,03 ,06, 07,09, 10 ,12 ,14 ,16 ,17 ,19, 22
,24 ,25 ,26 ,27, 28, 29, ,30 ,31 ,32 ,33, 34 ,35
,40 ,41 ,43 ,48, 51 ,52 ,55 ,56 ,57 ,58, 61 ,62
,65, 66 ,68 ,71, 72, 73 ,74 ,76, 77 ,78, ,84 ,85,
86 ,87 ,88 ,89, 90 ,91 ,92 ,93 ,96 ,97 ,100 ,101
,102 ,103 ,106, 107 ,109 ,114 ,115 ,116 ,117
perfazendo o valor de R$ 290.185,60
(duzentos e noventa mil cento e oitenta e cinco
reais e sessenta centavos e a Empresa
SAMILA RAIZA FONSECA VALENTE,
Inscrita no CNPJ 35.532.598/0001-44, com o
menor valor apresentado para os itens 04 ,05,
08, 11, 13 ,15, 18, 20 ,21 ,23, 36 ,37, ,38 ,39,
42, 44 ,45 ,46, 47, 49 ,50 ,53 ,54 ,59 ,60 ,63,
64, 67, 69, 70 ,75 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83, 94 ,95,
98, 99, 104 ,105,108 ,110, 111, 112 ,113
perfazendo o valor de R$ 58.457,95
(cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta
e sete reais e noventa e cinco centavos). Onde
declaramos as mesmas como vencedoras do
processo em referência.
Taguatinga – TO, 12 de agosto de 2020.

Michelanio Máximo Lira de Melo
Pregoeiro
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