
 

 

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA 002/2020 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 

 

A Fundação Universidade do Contestado - FUnC , torna público para conhecimento dos 

interessados a RETIFICAÇÃO do RESULTADO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 

002/2020, cujo objeto é a aquisição de material de consumo, por menor preço por ITEM, 

visando atender as demandas institucionais dos Campi da Universidade do Contestado - UnC. 

Sendo análise e julgamento da Solicitação de desistência de itens, protocolada ne sta data, 

pela empresa participante COMERCIAL MULTVILLE LTDA.  EPP – CNPJ: 06.220.022/0001-

43, que:  1) Na fase de habilitação a mesma foi vencedora para os itens: 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.17; 

3.19; 3.22; 3.26; 3.29; 3.33; 3.37; 3.38; 3.39; 3.51; 3.62; 3.73 e 3.74 no valor total de R$ 

11.703,57 (Onze mil setecentos e três reais e cinquenta e sete centavos). 2) Conforme 

retificação a mesma solicita declinar de todos os itens. 3) Assim sendo a comissão realiza 

análise das propostas das demais licitantes, habilitando os itens declinados para as empresas 

segundas colocadas: MÁXIMA ATACADISTA EIRELI – ME/M MÓBILE EIRELI – CNP J: 

26.716.048/0001-94, sendo esta vencedora para os itens: 3.2; 3.29; 3.37; 3.38; 3.39; 3.62; 3.73 

e 3.74 no valor total destes itens de R$ 7.161,54 (Sete mil cento e sessenta e um reais e 

cinquenta e quatro centavos). TENDENCIA MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E 

ESCRITORIO LTDA – CNPJ: 01.010.272/0001-35 , sendo esta vencedora para os itens: 3.6 e 

3.17 no valor total destes itens de R$ 1.277,50 (Hum mil duzentos e setenta e sete reais e 

cinquenta centavos). FABESUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA – CNPJ: 

89.054.050/0004-08, sendo esta vencedora para os itens: 3.22; 3.33 e 3.51 no valor total de R$ 

2.740,12 (Dois mil setecentos e quarenta reais e doze centavos). 4) Para o item 3.4 as 

empresas MÁXIMA ATACADISTA EIRELI – ME/M MÓBILE EIRELI  e TENDENCIA 

MATERIAIS PARA INFORMÁTICA E ESCRITORIO LTDA  apresentaram valor do item acima 

do valor referência do Edital. Para os itens 3.19 e 3.26 a empresa MÁXIMA ATACADISTA 

EIRELI – ME/M MÓBILE EIRELI  apresentou valor dos itens acima do valor referência do 

Edital. Para o item 3.3 não foi apresentada proposta. Esta publicação equivale à publicação da 

Ata de Resultados. 

 

Comissão de Licitação 


