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0 Prefeito Municipal de Capitão Leônidas Marques. Estado do Parana, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Homologar o resultado da licitação, realizada na modalidade Pregão Eletrônico n. 2 133/2020 de
17.09.2020, que teve como objeto a aquisição de materiais de processamento de dados (tintas, tonner e master), para
suprir a necessidade nas Escolas e CMEIS da Rede Municipal de Educação, onde são realizadas impressões de todas
as atividades encaminhadas aos alunos, nesse período de atividades remotas, devido a Pandemia, conforme
especificações constantes da solicitação n. 327/2020, Anexo I - TERMO DE REFERENCIA. Considerando o "Menor
Prego Por Item", critério adotado para a classificação das propostas e após verificada a compatibilidade de acordo com
o edital e legislações pertinentes, ficam vencedoras fornecimento do objeto as empresas: VINHOLI & CARVALHO
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA com os itens n. g 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08 no valor de R$ 7.000,00 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA com o item n. g 09 no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) REPROGRAF COMÉRCIO LTDA - EPP com o item n. ° 10 no valor de R$ 3.450,00 — LUANDA COMÉRCIO DE
SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA com o item n. 11 no valor de R$ 6.000,00 — J. MARTINS COMÉRCIO
DE SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA EIRELI com os itens n. ° 12 e 13 no valor de R$ 1.550,50, conforme registrados
no Mapa. Sendo está a classificação de cada participante, o valor total do certame, resultou em R$ 19.045,50 (dezenove
mil quarenta e cinco reais e cinquenta centavos). conforme Ata da Sessão Pública.
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- ues, Estado do Parana. em 08 de outubro de 2020.
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