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Comissão Permanente de Licitações

Aviso n.º 10/2020 - CODEPLAN/PRESI/CPL Brasília-DF, 15 de julho de 2020.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020.
Processo SEI nº: 00121-00000439/2020-45. O Pregoeiro da CODEPLAN no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, o qual tem como  Objeto: Aquisição de material de informática (Toner para impressora) para atender as necessidades
diárias da Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN, conforme especificações e condições previsto no  Anexo I do Edital -
 Termo de Referência, sagraram-se vencedoras do certame por apresentarem   os melhores preços por itens as seguintes empresas  HR
COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP  - CNPJ Nº: 29.106.687/0001-26, no  valor  total da Proposta de  R$13.962,96 (treze mil
e  novecentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos),  para os itens 1,2,3 e 9,  a empresa THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA – EPP  CNPJ: 18.706.498/0001-78, no valor total da proposta de  R$ 2.949,00 (dois mil e novecentos e quarenta e nove reais), para o
item 4 e a empresa  NOBRE DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI  -CNPJ: 34.983.860/0001-04,  no valor
total  de R$7.997,92 (sete mil e novecentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos, para os itens 5,6,7 e 8. O valor total adjudicado é de
R$ 24.909,88 (vinte e quatro mil e novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos).  Mais informações no site:www.comprasnet.gov.br  e
www.codeplan.df.gov.br, UASG: 925341.

Brasília, 15 de julho de 2020.
Abimael Tavares da Silva

Pregoeiro

Documento assinado eletronicamente por ABIMAEL TAVARES DA SILVA - Matr.0002094-0,
Pregoeiro(a), em 15/07/2020, às 20:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 43633938 código CRC= 737D696F.
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