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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

ATA DE ABERTURA DE PROPOSTA E DOCUMf,NTAÇÃO
PREGÁO PRESENCI-AL - SRP - N" OIE/2020

À og:oo horas do dia 27 de fevereiro de 2020, na sala de Licitação da PreÊirura
Municipal de São Bemardo/LÍÀ situada à Rua Situada Pça Bernardo Coelho de dmeida 863 Centro - São
Bemardo-Ma, neste Municipio, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada por
Portsria do Poder Executivo Municipal nr 003 de janeiro de 2020. composta pelos servidores municipais: Sf .ELIZA
DOS SANTOS ARAÚJO LIMA . PTegoeiTa; REGINA LÚCIA AL\ES MACHADO . MembTo e JEANE
OLMIRA DA STLVA - Mernbro, declinados para apreciarem, anêlisarem e julgucm o PRECÀO N" otelZoZo, cujo
objao trata de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eveotual contratação de empresa pera Fomecimento de
Material permanente (eletrodomesticos e utensilios de cozinha), para atendimento da SecÍstaria de Saúde da Prefeitura
do Munieipio de São BErnards - MA, conforme Edital do mormo, Os ÍepÍesê[tsntcB das empÍesâs quc compareoerâm
ê apÍes€ntaÍam seus envelopes de proposta e habilitação lacrados, constando o mais perfeito sigilo e obediência às

. . normas do Edital as empresa presentes: V. E. ROCHA FERREIRA - VW COMERCIO, inscrita no CNPJ no.

" 33.80g.0+5lO0O t -60, sediada na Rua das Tulipas n'335 - Baino - Joquei - Teresina,/Pl, neste ato representada pelo

Seúor: Rafael Ribeiro Coelho Guimarães Pctit, portador do CPF n"0t0.996.003-32, Íesidente e domiciliado na

cidade de Teresina/Pl, Empresa: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBLTIDORA, CNPJ:
16.750.320/0001-07. estabelecida na Av. Dr. Aquiles Wall Ferraz - 5124 - Loja 0t - Santa Isabel - Teresina/Pl, Neste
ato representada pelo procurador Sr. Marco Aurelio Alencar Trigo, CPF: O13.131.703-21 e RG: 227.989-4 SESP-PÍ,
residente e domiciliado na cidade de Teresina,/Pl Após devidamente cadastrado passamos para a.fâse abertuÍa e
julgamento das propostâs, envelope no 0l-Proposta. Empresa: V. E. ROCHA FERREIRA - VW COMERCIO, do item
0l ao 57 - eletrodomésticos, exibida e lida aos presentes com o valor de R$: 7.190.000,00 (sete milhões cento e

noventa mil); do item 0l ao 58 valor de R$: 225.912,5O ( duzentos e vinte e cinco mil novecentos e quarenta e dois
reris e cinquentr cetrtrvos) pâra o lote de utensilios para cozinhas e a Empresa: NOGUEIRA & ALENCAR
LTDA - DIMAX DISTRIBLIIDORA cotou todos os do itens 0l ao item 57 com o valor de R$: 7..162.457,65 (sete

milhões quatrocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), para o
lote de eletrodomésticos, do ítem 0l ao 58 valor de R$: 237.953,90 ( duzentos € trinta e sete mil novecentos e

cinquentr e tr& reais e noventr centevos) pâra o lote de utensíIios para cozinhas. Passamos eotão para a fase de

lances mapa de lances em anexo, a empresa: V. E. ROCIIA FERREIRA - VW COMERCIO, ficou com a proposla

ajustada dos itens 0l ao 57 - eletrodomésticos em R$. 7.055.965,00 ( sete milhões cinquenta e cinco mil novecentos e

sessenta e cinco reais), e dos itens 0l ao 58 do lote de utensílios de cozinhas o valor de R$: 222.715,70 ( duzentos e

vinte e dob mil setecentos e quinze reais e setentâ ccntâvos), ficando com os menores preços, para a REGISTRO
DE PREÇO EM ATA e a empresa: NOCUEIRA & ALENCAR LmA - DIMAX DISTRIBLIDORA. 0l ao 57 -

\/,letrodomésticos com o valor de R$: 7.461.524,25 (sete milhões quatrocentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte
e quatro reais e vinte e cinco centavos), para o lote de eletrodomesticos, do ítem 0l ao 58 valor de R$: 237,953,90 (
duzentos e trinte e s€le mil noyecetrtos e cinquentâ e três reâis e noventâ centâvos) psrâ o lote de utensíIios para
cozinhm ficou com o valor de R§ 7.699.476,15 (sete milhô€s e seiscentos € nov€ntâ e nove mil quâtrocentos e

3êtents e oito reâis e quinze centavos). Perguntado se havia intençâo de recurso conta a proposta, todos responderam

abertura do EN\CLOPE DE HABILITAÇÂo Dnegativamentc, assim demos pross€guim ento ao pÍocc,sso com
- VW COMERCIO, que é a empresa com o menor pÍeço, após verifiEMPRESAT V. E. ROCnA FERR.EIR{

da documentaçõo da empresa, constalou-se que toda documentação estava de acordo com o solicitado no

assirq a empresa: V. E. ROCHA FERREIRA - WV COMERCIO, Ficou com os pregos REGIS
EMPRESA: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDORÂ, solicitou a Pregoeira que

aúlise de sua documentação para que seus preços fossem registrados em segundo lugar, e assim foi concedi

documentação estava de acordo com o solicitado no Edital, assim, pelo fato de se encontrar em segundo no

processo, podendo ficar com os PREÇOS REGISTRADOS EM ATA, assim possamos lambem REGISTRAR EM
ATA os pÍeços da empresa. Terminados este procrsso foi perguntado se estavam de acordo com a habititação e todos

concordaram, POSITMMENTE, Tendo em vista Propostas e documentação apres€ntadas a Pregoeira concedeu
prazo de 48 horas para as duas empresas apresentarem suas propostas adequadas e assim dá sseguimento ao

processo,com o REGÍSTRO EM DAS EMPRESA: V. E. ROCHA FERREIRA - VW , em pímetro
lugar e da EMPRESA: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - DIMAX DISTRIBUIDOR-4, em segu Após a

declaração, a Sf. Pregoeira indagou aos presentes se todos concordavam, com a declaração a de todos.
indagou também se manifestaram interesse de recuÍso. todos responderam negati abrindo
recursal, assim a Pregoeira deu-se por encerrada a presente Sessão, lawada a
vai assinada por mim, pelos outros M€mbros da Comissão e pelos repÍesentantes
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