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Pregão nº 18 /17 

 
“Aquisição de insumos para atendimento do Convênio Creche 2 e 

Oficineiros” 
 

A Sra. Pregoeira da Universidade de Taubaté (Autarquia Municipal), 
informa que o Sr. Pró-reitor de Administração adjudicou e homologou o 
procedimento licitatório, a favor das empresas: ORLA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI no valor de R$ 
241.864,90 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro 
reais e noventa centavos); OP MATERIAIS SERVIÇOS 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, no valor de R$ 
207.073,20 (duzentos e sete mil setenta e três reais e vinte centavos); JC 
DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME, no valor de 
R$ 22.700,70 (vinte e dois mil setecentos reais e setenta centavos); M. S. 
DE ARAÚJO ME, no valor de R$ 128.900,14 (cento e vinte e oito mil 
novecentos reais e quatorze centavos); ALVES & CABRAL LTDA 
EPP, no valor de R$ 52.923,06 (cinquenta e dois mil novecentos e vinte 
e três reais e seis centavos); FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA. 
EPP, no valor de R$ 52.099,86 (cinquenta e dois mil noventa e nove 
reais e oitenta e seis); 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO LTDA, no valor de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil 
trezentos reais); RICARDO MARQUES ALVES ME, no valor de R$ 
115.438,20 (cento e quinze mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte 
centavos); ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS 
LTDA. ME, no valor de R$ 10.389,29 (dez mil trezentos e  oitenta e 
nove reais e vinte e nove centavos); VALE COMÉRCIO DE 
PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA - EPP, no valor de R$ 
219.094,50 (duzentos e dezenove mil noventa e quatro reais e cinquenta 
centavos); L&C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. EPP, no valor 
de R$ 2.001,82 (dois mil e um reais e oitenta e dois centavos); TR2 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, no valor de R$ 1.035,75 (um 
mil trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos); 300 COMÉRCIO, 
SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI EPP, no valor de R$ 108.039,40 
(cento e oito mil e trinta e nove reais e quarenta centavos). Outras 
informações pelos telefones (0xx12) 3632-8362/3632-7559. Márcia 
Regina Rosa – Pregoeira. 
 

 


