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Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Pregão Eletrônico

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim 

Travessa Prof.ª Nilda de Castro, s/nº., Centro 

Boa Vista do Tupim – Bahia – CEP 46.850-000 

CNPJ: 13.718.176/0001-25 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2022 

 
 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

  
 
O Pregoeiro do Município de Boa Vista do Tupim – Bahia, torna público, após receber e julgar as 
propostas de preços e documentação habilitatória, contidas na ata da sessão pública eletrônica do 

Pregão Eletrônico n° 003/2022, tendo em vista tratar-se de licitação tipo menor preço por item, 
considerando os pareceres da Assessoria Jurídica e Controle Interno do município, bem como os 

critérios do Edital, é de parecer favorável a aceitação das propostas finais e habilitação das empresas 
DISCULTURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº 13.413.398/0001-30, que 

apresentou menor proposta de preços para o item 01 no valor total de R$ 69.000,00 (sessenta e 

nove mil reais), TIAGO PIZZATTO - ME, CNPJ nº 37.090.234/0001-87, que apresentou menor 
proposta de preços para o item 02 no valor total de R$ 18.557,50 (dezoito mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), VLADIMIR OLIVEIRA FIGUEIREDO BASTOS 
- ME, CNPJ nº 08.267.948/0001-10, que apresentou menor proposta de preços para os itens 03 no 

valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e item 05 pelo valor total de R$ 3.780,00 (três mil setecentos 
e oitenta reais) perfazendo o valor total de R$ 9.780,00 (nove mil, setecentos e oitenta reais), 

REPREMIG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ nº 
65.149.197/0002-51, que apresentou menor proposta de preços para o item 04 no valor total de R$ 

59.980,00 (cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta reais) e ITHYBAN DISTRIBUIDORA 

DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
65.149.197/0002-51, que apresentou menor proposta de preços para os itens 06 pelo valor total de 

R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais) e item 07 pelo valor total de R$ 8.295,00 (oito mil, 
duzentos e noventa e cinco reais), perfazendo o valor total de  R$ 18.375,00 (dezoito mil, 

trezentos e setenta e cinco reais), ADJUDICANDO seu resultado nos termos deste ato 
objetivando a contratação das empresas para aquisição de computadores, notebooks, impressoras e 

equipamentos de informática para atender às necessidades das diversas Secretarias e Fundos 

Municipais da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim, considerando que os valores apresentados 
estão abaixo da estimativa da licitação e de acordo com a realidade de mercado. Boa Vista do 

Tupim/BA, 26 de julho de 2022. Ivan Bezerra Fachinetti, Pregoeiro Municipal. 
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