
 
 
 
 

AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022- SRP 10/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 131/2022 

 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira 
e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 05/2022, torna público para 
conhecimento dos interessados, que na licitação modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO 05/2022- SRP 10/2022, objetivando a REGISTRO DE PREÇO, 
do Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para FUTURAS E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM/MT. Com abertura 
marcada para o dia 30/03/2022 e homologada no dia 04/04//2022, teve como 
vencedor a empresa: 

 Alto Giro Atacado e Distribuidora de Aviamentos Eireli 
EPPcadastrada no CNPJ nº 19.496.182/0001-61, por apresentar o valor 
de: R$ 7.162,50 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta 
centavos). 
 

 B. A. EDITORA LTDA cadastrada no CNPJ nº 39.639.898/0001-88, por 
apresentar o valor de: R$ 179,50 (cento e setenta e nove reais e 
cinquenta centavos). 
 

 JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA cadastrada no CNPJ nº 
13.498.158/0001-85, por apresentar o valor de: R$ 178.603,97 (cento e 
setenta e oito mil, seiscentos e três reais e noventa e sete centavos). 
 

 MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI 
cadastrada no CNPJ nº 26.148.070/0001-85, por apresentar o valor de: 
R$ 59.446,65 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos). 
 
 

 MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL 
ESCOLAR – EPP cadastrada no CNPJ nº 17.063.665/0001-47, por 
apresentar o valor de: R$ 27.300,50 (vinte e sete mil, trezentos reais e 
cinquenta centavos). 
 

 Original Papelaria e Serviços Ltda cadastrada no CNPJ nº 
05.774.463/0001-24, por apresentar o valor de: R$ 6.687,82 (seis mil, 
seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos). 
 



 SIMONE CRISTINA RODRIGUES ME cadastrada no CNPJ nº 
25.073.418/0001-50, por apresentar o valor de: R$ 9.778,35 (nove mil, 
setecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos). 
 

 SOMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI cadastrada no CNPJ nº 
26.877.656/0001-80, por apresentar o valor de: R$ 85.776,59 (oitenta e 
cinco mil setecentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove 
centavos). 
 

 
Santa Carmem, 04 de abril de 2022. 

 
 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira - Portaria nº 05/2022 

 

 

 

 

 

 


