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PREFEITURÂ MUNICIPAL DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-98

edital. FOI DECLARA A A VENCEDORA PARA REGISTRO DE PREÇOS EM ATA. As Empresas: V. E. ROCHA
FERREIRA VW COMERCIO e & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA- solicitaram a análise dc sçus\'/ 
documentos. tendo em rista como segutrda e terceÍa colocada no procçsso paÍa REGISTRO DE PREÇOS EM ATA,

de acordo com o edital, fiçou rçgislÍado os preços das empresas: V. E. ROCHA FERREIRÁconstatando, porem
VW COMERCIO e NCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA, Apos a declaração, a Sf. Prcgoeira indagou

que

N
ao6 pÍesentes se a declaração afirmaüva de todos, indagou tamEm se manifestavam intcresse de recurso.

mâo do prazo recursal. assim a Pregoeta concedeu 48 horas para aprcsentação da Propostatodos rcspondsram
reformulada e Sessâo, lavrada a prescnte ata que. lida conforme, vai assinada por mim, clos
outros Membros das licitanúes presentes

COMISSÃO CONCO

DOCTTMENTAÇÃO E PROPOSTA
PREGÃO SRP. N' OI2I2O2O

Às 08:00 horas do dia 19 de fevcrciro de 2020. na sala de Licitação da Prefeitua Municipal de São
Bemardo/MA, situada à Rua Situada Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 Cenho São Bemardo-Ma, neste Municipro, rêunfam-se
os membros da Comissão Permanente de Liaitação, designada por Portaria do_Podsr Erecutro Municrpal no 003 de janeiro de 2020-
co-r-tpo:ta pelg::nrdg:s municipais: S/. ELIZA DOS SANToS ARÁÚJo LIMA - pregoeira: JAKESôN CONCEIÇÃO DA sILvA
- Membro e JEANE OLMIRA DA SILVA- Membro. declinados para apreciarenr- -aiisa.em e jutgarem o pREGÁO N" 012/2020_
cujo objeto trala de REGISTRO DE PREÇOS para flrtura e evortual Çontratação de uma emp.esa parã Fomecimento de Equipamentos
de informática, para alendimento das Secretarias da Prcfeitura do Municipio de São Bemardo - úA, conforme Edital do màsmo. Os
represcntantes das empresas que comparec€ram e aprescntaftm seus erveiopes de proposta e habilitação lacrados. coústando o mais
perfcito sigrlo c obediência às normas do Edital as empresa pros€útes; PEDROSA & BRITO LTDA, inscrita no CNpJ n.
08.019.615/0001-71, sediada na Av Sanúos Dumont N" 30 - LOJA 0l - Santa Quiteria Do Maraúão,MA, neste ato r€prcsentada pelo
Seúor: JoseRicardoBritoPedros4CPF:010.996.003-32eRG;135349020000SESP-PI,residcnteedomicitiado nacidade dc Sànta
Quitéria Do Maranhão,MA, V. E. ROCHA FERREIRA VW COMÉRCIO. inscrita no CNPJ n . 33.809.045/0001-60. sediada na Rua
das Tulipas - 335 -Sala0l - Jóquei - Teresina./Pl, neste ato reprçsentada p€lo Seúor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarâes Petit portador
do RG2202338 SSPiPI , CPF: 010.996.003-32, rgsidcntc e domiciliado na cidade de Tercsina./Pl e a Empresa: NOGUEIRA &
ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA. CNPJ: 16.750.32010001-07, estabelccida na Av. Dr. Aquiles Wall Fenaz - 5124 -
loja 0l - Santa Isabel - TcÍesina./Pl, N€ste ato reprcssntada pelo procuador Sr. Marco Aurelio Alencar Tngo. CPF: 013. t31.703-21 e
kG:227.989-4 SESP-PI, rosidcnúe c domiciliado na cidade de Teresina,/P[-. Após devidamento cadastrado passamos para a fase de
julgamcnto das propostas, envelopc n'ol-Proposta. Empresa: PEDROSA & BzuTO LTDA, do item 0l ao ítsm 57 exibida o lida aos
pr€s€ntes com o \ aloÍ de R$: 6.697 360,20 (seis milhõcs soiscenlos e noyenta e sste mil l.rezentos e sesscnta reais e vinle centavos).
V. E. ROCHA FERR-EIRA \1V COMÉRCIO do item 0l ao item 57 exibida e lida aos presenlcs com o valor de Rl$: 7.007.513,00
(se0e milhõ€s sete mil quiúentos e hçze reais), e a Empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA cotou
tmbém todos os ítem 0l ao 57 com o valor de R$: 7.175.983.00 ( sctq milhões cento e setenta e cinco mil norecentos e oitenta e três
reais). repassado para comissão e licitantcs para risto e análise das propostas. Passamos então para a fase dc lances mapa de lances em
anexo, a empresa: PEDROSA & BRITO LTDA, que ficou em primeiro lugar em todos os itens com o valor de 0l a 57 para
REGISTRO EM ATA, com o valor total de R$i 6.438.999.70 ( seis milhões quafocentos e tÍinta r oito mil novecentos c noventa e
oovç reais e setenta rears). Planilha em anexo e a emprosa: V. E ROCHA FERREIRA \l/r' COMERCIO. ficando em scgundo lugar,
com o valorde R§: 6.729.681,00(seismilhôessetecentosevint€onovemilseíscentoseoitentacumreais)eaemprcsa:NOGUEIRA
& ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORÀ em terc€iro lugar, com o valor de RS: 6.805.080,00 ( seis milhões oitoçentos e
cinco mil oitenta reais) dc acordo com o mapa de apuração dos lances as empresas: PEDROSA.& BRITO LTDA. NOGUEIRÂ &
ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORA e V. E. ROCHA FERREIRA VW COMERCIO, todos ofereceram lances..
PERGLNTADO SE HAVIA ALGUM TNTERESSE DAS EMPRESAS LICITANTES EM INTERPOR RECURSO.
RESPONDERAM NEGATIVAMENTE, Passamos para análise da documcntação da empresa: PEDROSA & BRITO LTDA, Foi
aberto o envelope de documentos para aniilises e rubrica dos documcntos, constatando, porém que lodos cstavam de acordo com o
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