RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.541/2018
Processo nº 4105-1077/2017
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais
Esportivos (08) – PLS Nº 099/2017, destinados à Administração Pública.
PROPOSTA VENCEDORA:
•

Itens 01 e 02:

•

Itens 03 e 04:

•

Itens 05 e 06:

EMPRESA
ASTOR COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI
CNPJ: 91.824.383/0001-78
ITEM 01: Valor unitário: R$ 799,88 (Setecentos e noventa e nove reais e oitenta e
oito centavos);
Valor global: R$ 81.587,76 (Oitenta e um mil quinhentos e oitenta e sete reais e
setenta e seis centavos).
ITEM 02: Valor unitário: R$ 649,32 (Seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e
dois reais);
Valor global: R$ 21.427,56 (Vinte e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e
cinquenta e seis centavos).
Valor total: R$ 103.015,32 (Cento e três mil quinze reais e trinta e dois
centavos).

EMPRESA
TIC TAC COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA
CNPJ: 13.697.291/0001-60
ITEM 03: Valor unitário: R$ 794,57 (Setecentos e noventa e quatro reais e
cinquenta e sete centavos);
Valor global: R$ 81.046,14 (Oitenta e um mil quarenta e seis reais e quatorze
centavos).
ITEM 04: Valor unitário: R$ 794,57 (Setecentos e noventa e quatro reais e
cinquenta e sete centavos);
Valor global: R$ 27.015,38 (Vinte e sete mil quinze reais e trinta e oito centavos).
Valor total: R$ 108.061,52 (Cento e oito reais e sessenta e um reais e cinquenta
e dois centavos).

EMPRESA
G A DA COSTA – ESPORTES LTDA
CNPJ: 26.290.146/0001-02
ITEM 05: Valor unitário: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais);
Valor global: R$ 63.600,00 (sessenta e três mil seiscentos reais).
ITEM 06: Valor unitário: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais);
Valor global: R$ 21.200,00 (Vinte e um mil duzentos reais).
Valor total: R$ 84.800,00 (Oitenta e quatro mil oitocentos reas).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 295.876,84 (Duzentos e noventa e cinco
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).
*Republicado por incorreção
Maceió, 28 de janeiro de 2019.
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Assessora Técnica de Pregão

