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RETIFICAÇÃO 

Pregão Presencial n° 04/2021 

"Registro de Preços para eventual aquisição de insumos para atendimento dos convênios ao 
Convênio do Processo n° 17.239/2021." 

O Sr. Pregoeiro da FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATE - FUNCABES , comunica que os valores 
adjudicados e homologados às empresas abaixo relaciondas, publicados por este 
meio de comunicação, no dia 29/09/21 - Caderno Executivo 1, estavam incorretos, 
foram corrigidos, como segue: 

MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL, onde se lê: valor 
total de R$ 2.420.048,77 (dois milhões e quatrocentos e vinte mil e quarenta e oito 
reais e setenta e sete centavos), leia-se: R$ 2.419.868,65 (dois milhões e quatrocentos 
e dezenove mil e oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). 

FABRICIO DE RAMOS &CIA LTDA EPP, onde se lê: valor total de R$ 264.996,00 
(duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais), leia-se: 264.600,00 
(duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos reais). 

COMERCIAL ATITUDE EIRELI, onde se lê: valor total de R$ 276.960,00 (duzentos 
e setenta e seis mil e novecentos e sessenta reais), leia-se: R$ 302.575,20 (trezentos 
e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte centavos). 

LC COMERCIAL EIRELI EPP, onde se lê: Valor total de R$ 139.505,55 (cento 
e trinta e nove mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), leia-se: 
R$ 147.005,55 (cento e quarenta e sete mil e cinco reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

OP MATERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPO
RTAÇÃ 

 TDA, onde se lê: 
valor total R$ 944.907,00 (novecentos e quarenta e quatro mil e n vecentos e sete 
reais), leia-se: R$ 939.147,00 (novecentos e trinta e nove 1 e nto e quarenta 
e sete reais). Outras informações pelo telefone (12) 632- 550, pelo site 
www.funcabes.com.br. 
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